Patronat Honorowy Marszałek
Województwa Lubuskiego
Elżbiety Anny Polak

Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
stanowiący umowę najmu powierzchni otwartej pod stoisko targowe oraz zlecenia
dodatkowych usług, zawarte pomiędzy Lubuskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego
w Kalsku, a uczestnikiem XXV Jubileuszowych Targów Rolniczych AGRO-TARG 2018,
które odbędą się 2

i 3 czerwca 2018 roku na terenach parkowych LODR Kalsk.

1. Wystawca: nazwa firmy, przedsiębiorstwa, imię i nazwisko właściciela:
(czytelnie drukowanymi literami)

.............................................................................................................................................................
2. Adres: ..............................................................................................................................................
3. Telefon .................................; fax ................................. e-mail: .......................................................
4. NIP: (w przypadku działalności gospodarczej) ...............................................................................
PESEL: (w przypadku osób fizycznych) ............................................ REGON: ................................
5. Data zgłoszenia udziału ...................................................................................................................
6. Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu (tel.) ...................................................................
e-mail: .................................................................................................................................................
7. Rodzaj prezentowanej oferty wystawienniczej .................................................................................
..............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
8. Zgodnie z regulaminem Targów Rolniczych zgłaszam 2-dniowy udział i wnoszę odpłatność za:

Rodzaj modułu

Cena brutto
jednego modułu

6,0 m x 5,0 m

700,00 zł

3,0 m x 5,0 m

500,00 zł

Liczba
zamawianych
modułów

Należność brutto

Razem do zapłaty
9. Dopisać czy moduły mają być łączone, czy zlokalizowane oddzielnie ...........................................
.............................................................................................................................................................
10. TYLKO WYSTAWCY MASZYN i URZĄDZEŃ ROLNICZYCH MAJĄ MOŻLIWOŚĆ
ZAMÓWIENIA DODATKOWEJ POWIERZCHNI (TEREN BOISKA SPORTOWEGO)
w CENIE 20 zł/m2 (brutto).
Zamawiana dodatkowa powierzchnia ......................................................... x 20,00 zł (brutto)/m2
= .................................................... zł

11. Z chwil¹ z³o¿enia podpisanego przez uczestnika „Formularza zgłoszeniowego” (ORYGINAŁU) nastêpuje przyjêcie przez niego REGULAMINU UDZIAŁU w TARGACH.
12. Dowód uiszczenia opłaty należy okazać przy wjeździe na tereny targów.
13. Zamawiam zamieszczenie odpłatnej reklamy (w jednym kolorze) w Gazecie Targowej
format reklamy:
			
				

A4		

A5		

A6		

(właściwe zaznaczyć)

Treść reklamy (najlepiej e-mailem: redakcja@lodr.pl) należy przesłać razem ze zgłoszeniem udziału do 25 maja 2018 roku.
Dokładnych informacji udziela Dział Metodyki Doradztwa Szkoleń i Wydawnictw,
tel. 68 385 20 91 w. 305 lub 340.
14. Rezerwacji noclegu należy dokonać w recepcji Hotelu LODR Kalsk, tel 68 385 20 91.
15. Należności związane z uczestnictwem w Targach (odpłatność za udział i reklamę) należy
zapłacić w terminie do 25 maja 2018 roku na konto:
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Kalsk 91, 66-100 Sulechów
BGK 24 1130 1222 0030 2053 4720 0004 z dopiskiem KALSK
Czytelnie wypełniony „Formularz zgłoszeniowy” (ORYGINAŁ) należy złożyć lub przesłać pod wymieniony wyżej adres w nieprzekraczalnym terminie do 25 maja 2018 roku z dołączoną kserokopią
dowodu wpłaty.
UWAGA!
Zgłoszenie przesłane faxem lub e-mailem nie stanowi podstawy do zarejestrowania
udziału w Targach.

Po zapoznaniu się z regulaminem XXV Jubileuszowych Targów Rolniczych AGRO-TARG 2018 przyjmujemy zamieszczone tam warunki i zobowiazujemy się do ich przestrzegania. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby organizacji AGRO-TARGÓW zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych (Dz.U.nr 133, poz. 883 z póź. zm.).

....................................................				..............................................................
(miejscowość, data)

			

(pieczęć i podpisy prawnie wiążące)

OŚWIADCZENIE
Niniejszym stwierdzam, że nasza firma jest płatnikiem podatku VAT i podmiotem uprawnionym
do otrzymywania faktur VAT.
Upoważniam LODR Kalsk do wystawienia faktur VAT bez mojego podpisu.

..................................................			
..........................................................
(pieczęć firmy)						 (podpis)

